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SAMMANFATTNING
Planenssyfte är att möjliggörauppförandetav en ny tennishall.Mot
söderoch Årstavikenavsesdenplaneradetennishallenöppnaupp
sig med en entrédeloch på såsättstärkapromenadstråket
genomatt
innehållabland annatett cafémed uteservering.Vidareinnebären
ny tennishallatt fler människorrör sig i området,inte minst
kvällstid, vilket är positivt ur ett trygghetsperspektiv.
På platsenfinns idag tennisbanorsomär täcktaav uppblåsbaratält.
Tältenär uppfördamed tillfälligt bygglov somgått ut och sominte
går inte att förnya.Den planeradetennishallenmed fyra banor
ersättertältensominrymmer tre banor.

Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
start.stockholm

Plansamrådför aktuell detaljplanpågick underperioden7
septembertill 18 oktober2021.Flertaletär positiva till planförslaget
men mångahar reservationereller avstyrkerförslagetpå grundav
olika konsekvensersomkommerav byggnadensstorlek då
värdefullaträd försvinner,ökad skuggningsamtatt
båtuppställningsplatser
måsteflyttas. Marken ägsav Stockholms
stadoch markanvisades
i exploateringsnämnden
den 28 maj 2020
till Hellas TennisAB.

Bilaga: Samrådsredogörelse GDPR
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Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
godkännerredovisningenav plansamrådetoch att slutligt
planförslagupprättasoch ställsut för granskning.
UTLÅTANDE
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Syfte
Detaljplanenssyfte är att möjliggörauppförandetav en tennishall
västerom Eriksdalsbadet,
inom del av fastighetenSödermalm5:2.
Syftet är ävenatt stärkapromenadstråket
längs Årstavikengenom
att placeraen publik del i tennishallenssödrafasadsom vändersig
mot promenadstråket.
Ett ytterligaresyfte är att säkraallmänhetens
möjlighet att gå från koloniområdetmot promenadstråket
i söder
samtatt passeranorr om tennishallen.Planensyftar äventill att ge
planstödtill en planstridigkolonilott med tillhörandestuga.I
planprocessen
prövasom den tänktaanvändningenoch
utformningenär lämplig.
Bakgrund
Plandata
Planområdetligger inom del av Södermalm5:2 somägsav
Stockholmsstad.Planområdetär cirka 5 000 kvadratmeteroch
omgesi norr av kolonilottsområdetEriksdalslundenoch i söderav
båtuppläggningsplatser
samtparkeringsplatser.Österom
planområdetligger Eriksdalsbadets
utomhusbassänger.
Tennisbanorna
har haft sin nuvarandeplaceringsedanslutetav
1960-taletoch tennisklubbenhar sedandessanväntsig av tälten
somkan monterasned på sommaren.
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Karta somvisar planområdetsläge och avgränsningsamtpågåendedetaljplaner
och programi närområdet.

Pågående detaljplaner och program

Blomsterlandet,Eriksdalslunden(dnr 2021-14212)syftar till att
möjliggöra för cirka 45 seniorbostäder
i anslutningtill
Eriksdalslundenskolonilottsområde,norr om Eriksdalsbadet.
Programmetför SödraSkanstull(dnr 2009-04719)föreslåren ny
permanenttennishallmed fyra banorinom aktuellt planområde.
Programmetär inte genomförbarti sin helhet,har inte godkäntsav
stadsbyggnadsnämnden
och är i dagslägetvilande.Programmetför
Gullmarsplanoch Nynäsvägen(dnr 2020-02613)skastudera
möjligheternaatt utvecklaområdetmed nya bostäder,arbetsplatser,
handel,serviceoch mötesplatser.Det skaävensepå
förutsättningarnaatt minskaNynäsvägensbarriäreffekt.
Gällande detaljplaner

För aktuellt planområdegäller detaljplanPl 5931A, fastställd1983.
Planenangeridrottsändamåloch småbåtshamn
inom planområdet.
Byggrätt finns i detaljplanenför en mindrebyggnadför
administrationoch omklädningför tennisen,men i övrigt får
markeninte bebyggas.En mindre del av planområdetomfattasäven
av Pl 7458, fastställd1977, med användningenkoloniträdgård,
specialområdedär markenska vara tillgänglig som
gångtrafikområde.
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Markägoförhållanden

Marken ägsav Stockholmsstad.
Relaterade beslut och styrande dokument
Riksintressen

Planområdetligger inom ”StockholmsinnerstadmedNorra Djurgården”somär riksintresseför kulturmiljövården.Det omfattasav
miljöbalkensskyddmot påtagligskadapå kulturmiljön enligt
kapitel 3:6 i miljöbalken.Eriksdalslundenskoloniområdeär särskilt
utpekatsom värdekärnainom riksintresset.
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Översiktsplan

Enligt översiktsplanen
ingår planområdeti Södermalmstätaoch
blandadestadoch är markeradinom Skanstullsstadsutvecklingsområde.Översiktsplanenuttalarbland annatatt ”Skanstullkommer
att utvecklastill en tät och mer mångfunktionellstadsmiljöför att
ge ett effektivaremarkutnyttjandeoch bättrekoppling till
Hammarbysjöstadoch Gullmarsplan”.Översiktsplanenpekaräven
ut ett antalplatserlängs Årstavikenspromenadstråksomplatser
med stor betydelseför att uppnåmålet om en sammanhängande
stad
och en god offentlig miljö. Dessaplatseromfattarbland annat
samlingslokaleroch andramötesplatser,idrottsanläggningaroch
skolor somlockar besökarefrån olika delarav stadenoch
därigenombidrar till att människormed varierandebakgrundmöts
samtidigtsom stadsdelarnas
lokala identitet stärks.Dessaplatser
bedömsävenvara viktiga kompletteringartill centrumoch parker.
I översiktsplanenbeskrivsävenhur värdefullastadensvattenrumär
och att det är viktigt att utvecklasträndernaför fler aktiviteterbåde
på land och vattenmedökad tillgänglighet för promenaderoch
cykling. Även vikten av båtliv i sambandmed allmänhetens
tillgänglighettill strandområden
ska främjas.
Stockholms byggnadsordning

Stadsbildenpräglasav Södermalmsoch Årstasbrantatopografioch
Årstavikensdramatiskavattenrum,vilket skaparlångasiktlinjer.
Längsmed Årstavikensynsplanområdetsomen stadssiluettdär
grönskablandasmed småskaligakolonilotter, mindrebåthusoch
serveringarsamtstörrebyggnadersom till exempelEriksdalsbadet.
Det är viktigt att värnaom samspeletmellan vegetationen,hur
bebyggelsenklättrar upp från Årstavikentill Södermalmshöjder,
och kontrastenmellan småskaligoch storskaligbebyggelse.
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Program

I planprogrammetför SödraSkanstull(dnr 2009-04719)föreslåsen
ny permanenttennishallmed fyra banorinom aktuellt planområde.
Programmetär inte genomförbarti sin helhet,har inte godkäntsav
stadsbyggnadsnämnden
och är i dagslägetvilande.I programmet
föreslåsen utbyggnadav ”Strandparken”där dennya tennishallen
ingår. I programmetbeskrivsävenhur båtuppställningsytorna
minskarsöderom Hammarbyslussvägmen utökasnorr om vägen.
Det beskrivsävenhur områdetkan utvecklasmed platserför
aktiviteteroch uteserveringarsomblir nya målpunkterlängsvattnet
Strandskydd
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Strandskyddåterinträderinom 100 meter från strandlinjedå en
äldreplan ersättsmed en ny. I sambandmed att en ny detaljplantas
fram kan strandskyddetupphävasinom planområdet,vilket görsi
aktuell plan. Skälettill att strandskyddetbedömskunnaupphävasi
detaljplanenär framförallt att det inte påverkarallmänhetens
åtkomsttill vattnet,att storadelar saknarnaturvärdenoch att
förslagettillför storakvaliteter till området,bland annati form av
mer folkliv och ökad trygghet.Länsstyrelsenhadeingen synpunkt
gällandestrandskyddi samrådet.
Kommunala beslut i övrigt

Marken anvisadesav exploateringsnämnden
till Hellas tennisAB
den 28 maj 2020.
Nuvarande förhållanden

Tennisbanornamedde uppblåsbaratälten och planområdetungefärligt markerat
meden vit linje. Ytan framför tennisenanvändssombåtuppställningvintertid.
Framför tälten finns flera stora almar.

På platsenfinns fyra tennisbanor.Vintertid är tre av bannornatäckta
av uppblåsbaratält som värmsmed oljepannor.Numeraär tälten
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ävenuppblåstasommartid.Tältenär uppfördamed tidsbegränsat
bygglov somgått ut och inte går att förnya.
Planområdetanslutertill stadensövergripandegrönainfrastruktur
genomnärhettill Årstavikensstrandområde.
Områdetanslutertill
denregionalagrönstrukturengenomlänkenSödermalm–
Årstaskogen– Nackareservatet
och utgör Tyrestakilensyttersta
spets,somär en av Stockholmstio grönakilar. Planområdetutgör
en del av en utpekadskyddsvärdträdmiljö enligt länsstyrelsen.
Inom planområdetfinns ett antal värdefullaalmari gott skick. Det
träd somär allra mestvärdefullt är en tvåstammigalm i
planområdetsnordvästrahörn.
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Eriksdalslundenskoloniområde,ett av Stockholmsäldsta,är särskilt
utpekatsom värdekärnainom riksintresset.Kolonilottsområdet
ligger i direkt anslutningtill planområdet.

Ortofoto medplanområdetmarkerati rött och den planeradebyggrätteni
orange.Den tvåstammigaalmenär markeradmeden grön cirkel. Norr om
planområdetligger Eriksdalslundenskolonilottsområde.I bildensövre högra
hörn synsEriksdalsbadet.På bilden synsbåtklubbensvinteruppställningav
båtar.

Planförslaget
Syfte och huvuddrag
Planförslagetsyftar till att ge möjlighet till uppförandetav en
tennishall.Hallen planerasinnehållafyra tennisbanormed
tillhörandereception,omklädningsrum,gym och klubbkansli.
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Syftet är ävenatt stärkapromenadstråket
längs Årstavikengenom
att placeraen publik del i tennishallenssödrafasadsom vändersig
mot promenadstråket,
somävenavsesinnehållaett café som ska
vara till för såvältennisklubbensomövriga besökarei området.Ett
ytterligaresyfte är att säkraallmänhetensmöjlighet att gå från
koloniområdetmot promenadstråket
i södersamtatt passeranorr
om hallen.Planensyftar äventill att ge planstödtill en planstridig
kolonilott med tillhörandestuga.

Illustrationsplan.Illustration White

Förslag till ändringar inför granskning

Med anledningav de synpunktersom framförtsundersamrådet
kommerföljande frågor att studerasvidarei det fortsatta
planarbetet:
-

Dagvattenoch miljökvalitetsnormerför vatten
Angöring till Hammarbyslussvägsamtplanområdesgränser
kopplat till detta
Vilken markanvändningytan söderom tennishallenskaha i
detaljplanen
Skyddav den tvåstammigaalmen
Tennishallensgestaltningkopplat till områdetskulturmiljö

Kontoretssammanfattande
bedömningär att de inkomna
synpunkternakan hanterasoch vidarestuderas
i det fortsattaarbetet.
Arkitektonisk idé
Byggnadengestaltasi form av en störrehuvuddelsominnehåller
tennisbanornaoch en lägre entrédelmot vattnet.Takenuppförssom
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veckadetak med gavlarnamot vattnet.De veckadetakensyftar till
att bryta ner hallensskalaoch skapaen profil som skapåminnaom
varvsbyggnadersomofta återfinnsi vattennäramiljöer. Byggnadens
utformning är tänkt att ge ett paviljongliknandeuttryck. Hallen
planerasatt byggasmedbådestommeoch ytskikt i trä, med fasader
i grön kulör. Det storataketplanerassomett vegetationstak.
Den
föreslagnatennishallenupptarnästanhelaplanområdetoch
byggnadenär väl anpassadtill omgivningensgrönakaraktär.Mot
söderoch Årstavikenföreslåshallenöppnaupp sig och stärka
promenadstråket
genomatt innehållaexempelviscafémed
uteservering.Genomett cafékan tennishallentillföra fler kvaliteter
till området,än om denbarainnehållertennis.
Två nya träd framför denplaneradehallen föreslåsliksom olika
planteringarmed buskar,perennersamtklätterväxterpå fasaderna.
Ytvattenföreslåssamlasi ränndalarlängsfastighetsgränsen.
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Exploateringsnämnden
ansvararför utformning,projekteringoch
genomförandeav allmänplats.Utformning av allmänplats regleras
inte i plankartan.

Den planeradebyggnadenseddfrån HammarbySlussväg.Illustration White
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Den planeradetennishalleninrymmerfyra banor, samten entrédelmedbland
annat,reception,kansli och café.Illustration White

Längd-och tvärsektioner.Tennishallenföreslåsvara delvis nedgrävdför att
minskahallenshöjd. I sektionernahar ävende befintliga tältenssektionerlagts in
medstreckadlinje. Illustration White

Planförslagets konsekvenser
En socialt sammanhållen stad

Tennishallenoch det föreslagnacaféetfrämjar socialinteraktion.
Förslagetbidrar till att fler barn och ungakan spelatennisi
Stockholmi och med att fyra fullstora tennisplanerinomhus
möjliggörs av planförslaget.
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Trygghet

Förslagetbidrar till ökad trygghet genomatt byggnadenscafé och
receptionvändersig mot Hammarbyslussvägvilket ger mer liv
längsmed stråketoch lyser ävenupp det.Fler personerförväntas
röra sig i områdettill följd av tennishallenframförallt under
vinterhalvåret.
Jämställdhet

Tennishallenligger i ett kollektivtrafiknäraläge och nåsenkeltmed
cykel. Detta bidrar till jämställdheteftersomberoendetav bil för att
besökahallenär låg.
Näringsliv och kompetensförsörjning

Förslagetbidrar till utvecklandetav tennisverksamhet
i Stockholm.
Kulturmiljö i en växande stad
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Förslagetmed desstennishallleder till en viss förändringkring
Eriksdalslundenoch befintlig kulturmiljö, menansesinte ha en
betydandepåverkanpå riksintresset.Förslagetär välutformatför att
passain på platsensom ytterligareen publik byggnadi områdetlikt
Eriksdalsbadet.
Arkitektur och gestaltning

Förslaget speglarsitt läge vid vattnetmed en gestaltningsomhar
drag av en varvsbyggnad.Arkitekturenstärkerområdetspublika
karaktärsomett områdeför rekreationoch idrott. Byggnadenhar
placeratsnågotnergrävdi markenför att inte försämra
solinstrålningenpå omgivandekolonilotter.
Trafik och mobilitet

Förslagetär placeratnäraett befintligt promenadstråksomligger i
anslutningtill godakollektivtrafikförbindelser.
Grön och vattennära stad

FörslagetstärkerÅrstavikenspromenadstråkutan att hindra
allmänhetensåtkomsttill vattnet.Förslagetinnebäratt flera större
värdefullaträd behövertasned. Viss ny grönskai form av träd,
buskaroch klätterväxtertillkommer framför tennishallen.
Kulturliv, idrott och rekreation

Förslagetär positivt för utövandetav sportengenomutbyggda
modernatennisbanorsomkan nyttjas åretrunt, vilket säkerställer
medborgarnasfortsattatillgång till kvalitativa tennisanläggningar.
Klimat, miljö, hälsa och säkerhet

För att kunnahanteradagvattenkommertennishallenha ett
vegetationstaksomminskaravrinningmed 50 procent.Taket
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fungerarävensomen såkallad kolsänka.Ett fördröjningsmagasin
invid hallen kommeratt anordnasför att hanteraskyfall.
Planprocess
Process
Planarbetetbedrivsmed standardförfarande.
Nästatillfälle som
ärendetskaredovisasför stadsbyggnadsnämnden
blir vid
antagandet.
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Plansamrådför aktuell detaljplanpågick underperioden7
septembertill 18 oktober2021.Information om samrådetskickades
ut enligt sändlistatill remissinstanser
och berördasakägareenligt
fastighetsförteckningen.
Samrådsförslaget
visadesi Tekniska
Nämndhuset,i Tranströmerbiblioteket
på Götgatan54 samtpå
stadsbyggnadskontorets
hemsida,www.stockholm.se/detaljplaner.
Annonsom samrådpubliceradesi lokaltidningenMitt i Södermalm,
lördagenden11 september2021.Samrådsmöte
hölls inte på grund
av rådandepandemi.
Tidigare ställningstaganden i ärendet
Ärendetbehandlades
i stadsbyggnadsnämnden
den11 juni 2020(§
19) vid beslutom planstart.Nämndenbeslutadeom planstarti
enlighetmed stadsbyggnadskontorets
tjänsteutlåtande.
I samband
med planstartuttaladenämndeni ett särskiltuttalandefrån
majoritetenatt ”I denmån det är möjligt skaäldre trädmed högt
naturvärdesparasi genomförandetav projektetoch kompensation
skagenomförasom det krävs att enstakaträd fälls.”
Kontoret skai det fortsattaplanarbetetseöver möjlighetenatt
skyddaden värdefullatvåstammigaalmen.Det går inte att garantera
att almenöverlevereller att deninte drabbasav almsjukan
framöver.Exploateringsnämnden
ansvararför kompensationav nya
träd.
Samlade synpunkter och stadsbyggnadskontorets
ställningstagande
Under samrådethar 27 yttrandeninkommit. I stort settsamtliga
yttrandenär positiva till tennisverksamheten
och en ny hall, men
mångahar reservationereller avstrykerförslagetpå grundav olika
konsekvensersomkommerav byggnadensstorlek.
Eriksdalslundenskoloniträdgårdsföreningvill helst seatt tennisen
fortsättermed öppnabanorpå sommarenoch tält på vintern.Flera
remissinstanser
och intresseföreningar
är negativatill att mångaträd
behöverfällas för att kunnauppförahallen, särskiltde mer

Sida 12 (13)

skyddsvärdaträden,och framförallt en tvåstammigalm. Önskemål
om att fällda träd skakompenseras
genomnyplanteringframförs.
Årstavikenssegelsällskap
är negativatill att ett tjugotal
båtuppställningsplatser
inte längrekan varakvar på sammaplats
somidag. Koloniträdgårdsföreningen
och Eriksdalsbadetär oroliga
för skuggpåverkan.
Lantmäterimyndigheten
ifrågasätterhur den
tilltänkta fastighetenskakunnaangöras.Exploateringskontoretvill
seatt den föreslagnaparkytanframför tennishallenutgårur planen.
Länsstyrelsen,miljöförvaltningenoch StockholmVattenoch
Avlopp anseralla att dagvattenfrågan
behöverstuderasvidare.
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Stadsbyggnadskontoret
anseratt hallensplaceringoch volym är
nogastuderadför att passain på platsen,med en volym somi stort
settär i sammastorlek somde befintliga tennistälten.En tältlösning
sluter sig mot omgivningenoch bidrar inte på sammasättsomen
byggnadtill platsen.En permanenttennishallkan få en mer estetiskt
tilltalandegestaltningsomävenkan bidra till platsenmed till
exempelen utåtriktadcaféverksamhet.
En permanenttennishallger
äventennisklubbenmöjlighet att få tillgång till mer ändamålsenliga
lokaler.
Den planeradehallen skuggarkolonilotternaoch Eriksdalsbadet
ytterstlite. Hallen går inte att göramindre eller placerasannorlunda
för att skyddaträden,då hallensform styrsav tennisbanornas
storlek och omgivandefastighetsgränser.
Om en ny hall ska
uppförasär det bättreatt deninrymmer fyra banoristället för tre.
Kontoretinstämmeri att trädenoch dessnaturvärdenpåverkas
negativtmen anserinte att det vägertyngreän en ny tennishalli ett
centraltläge.Exploateringsnämnden
ansvararför kompensationav
nya träd.
Kontoret vill fortsattatt ytan mellan tennishallenoch Hammarby
slussvägplanläggssompark, men seratt ytansplanläggning
behöverstuderasvidare,bland annatdå denkan behövassom
kvartersmarkför att klara angöringentill Hammarbyslussväg.
Ersättningsplatser
har föreslagitsför båtklubbenutanför
planområdet.Dagvattenskastuderasvidarei nästaskede.
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Stadsbyggnadskontoret
beslutaratt detaljplanensgenomförandeinte
kan antasmedförasådanbetydandemiljöpåverkansomavsesi
6 kap. miljöbalken att en miljöbedömningbehövergöras.Detta
utvecklasytterligarei planbeskrivningen.
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Tidplan
Utifrån att erforderligtunderlagför detaljplanensframtagande
levererasenligt uppsattprojekttidplansamtatt inga nya,
oförutseddaomständigheter
blir kändaeller tillkommer under
planprocessen
förväntasföljandetidplan:
Granskning
AntagandeSBN

september2022
december2022
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Planavtal
Planavtalhar tecknatsmed byggaktörenför att täckakontorets
kostnaderi sambandmedupprättandeav detaljplanen.
STADSBYGGNADSKONTORETS SAMMANVÄGDA
STÄLLNINGSTAGANDE
Planförslagetbidrar till en ny tennishallsamtett café,vilket stärker
områdetkring Årstavikenspromenadstråkgenomen utökadpublik
verksamhet.Behovetav idrottsytorinom Södermalms
stadsdelsområde
är stort och stadsbyggnadskontoret
bedömeratt det är
positivt att planläggaför en permanenttennishallpå aktuellt
planområde.
Kontoret anseratt hallen har anpassats
väl till platsenoch att
skuggningenav kolonilotternainte är såstor att det föranlederatt
volymenomstuderas.
Förslagtill ersättningsytorutanför
planområdethar tagits fram för de uppställningsplatser
för båtar
sompåverkasav planförslaget.Fråganom båtuppställningsplatser
kommeratt hanterasi områdetsomhelheti det framtidaarbetet
med en strandpark.Kontoret seratt det finns ett värdei den större
tvåstammigaalm someventuelltbehövertasner för dennya
tennishallen,och skautredahuruvidadet är möjligt att bevaraden.
Den föreslagnaidrottshallenbidrar till att stärkapromenadstråket
längs Årstaviken,vilket, tillsammansmed en transparentoch aktiv
fasadmot stråketökar tryggheteni området.Setti ett vidare
perspektivger dettapositiva konsekvensersom vägerupp de till
viss del negativakonsekvensersomborttagandeav trädenleder till.
Stadsbyggnadskontoret
föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
godkännerredovisningenav plansamrådetoch att slutligt
planförslagupprättasoch ställsut för granskning.
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